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Beste lezer, 

Dit is de vierde bald@kijn.nieuwsflits  van het cursusjaar 2022-2023. Elke 4 à 5 weken krijgt u, net als 

afgelopen schooljaar, een verse nieuwsbrief met agenda, programma, mededelingen, belangrijke 

zaken om te weten en nieuws uit de groepen. De nieuwsbrieven vindt u uiteraard ook op onze site: 

www.debaldakijn.nl.   

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van SBO De Baldakijn 

 

AGENDA 
Donderdag 22 december Kerstmaaltijd 

Vrijdag 23 december  Kerstviering in Poststraatkerk (leerlingen om 12.00 u. vrij) 

Donderdag 19 januari Volgende nieuwsbrief 

Vrijdag 27 januari  Leerlingen groepen 3 en 4 vrijdag 

Maandag 30 januari  Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

 

Kerstvakantie: De kerstvakantie begint op vrijdag 23 december om 12.00 u. De leerlingen 

gaan op maandag 9 januari 2023 weer naar school. 

 

PERSONEEL 
Juf Ria (Hoffard) is sinds twee weken thuis. Twee weken geleden heeft Ria een operatie 

ondergaan. Daarvan is ze op dit moment herstellende. Ria moet aansterken en zal tot de 

kerstvakantie haar werkzaamheden niet kunnen hervatten. Wij zullen zo goed mogelijk voor 

vervanging zorgen. 

Zoals jullie reeds weten, gaat juf Harma ons verlaten per 1 februari 2023. Zij gaat dan starten 

als directeur van obs de Wiekslag te Blijham. Wanneer ouders/verzorgers Harma nog even 

de hand willen schudden, kan dat. Jullie zijn welkom op vrijdag 27 januari a.s. vanaf 14.30 

uur tot 16.00 uur in het speellokaal van onze school. Wees welkom! 

Meester Henk Mik, directeur, gaat aan het einde van dit cursusjaar stoppen met zijn 

werkzaamheden. Henk heeft op 16 juli 2023 zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De 

sollicitatieprocedure is gestart voor het vinden van een nieuwe directeur. Er zal, direct na 

de kerstvakantie, een advertentie in de krant staan. Zijn jullie even op de hoogte. 
 

LEERLINGEN 
In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat het aantal leerlingen op onze school behoorlijk 

toeneemt. Na de kerstvakantie zullen er meer dan 230 leerlingen zijn ingeschreven. De 

school raakt vol. Het wordt (te) veel. Helaas hebben wij daarom het besluit genomen dat 

er na de kerstvakantie, in principe, geen nieuwe leerlingen worden geplaatst in de 

groepen A, B, 5, 6, 7 en 8. Erg vervelend maar het is niet anders. 
 

VERKEERSSITUATIE 
Ten aanzien van de verkeerssituatie is nog niets veranderd: nog steeds niet veilig! Dit 

ondanks de actie van de gemeente om ouders/verzorgers, middels een kaartje, te wijzen 

op parkeermogelijkheden aan de Belgiëlaan. Deze oplossing helpt onvoldoende. De 

volgende stap is dat wij, samen met de Meidoornschool, contact gaan zoeken met de 

verantwoordelijk wethouder van de gemeente Stadskanaal. Hopelijk zal er een plan 

gemaakt worden waardoor de situatie aanmerkelijk zal verbeteren. Wordt vervolgd. 
 

  



ANDERE SCHOOLTIJDEN 

Op 6 oktober jl. is er een informatiebijeenkomst geweest, voor zowel ouders/verzorgers als 

voor teamleden van de Meidoornschool als van De Baldakijn, met betrekking tot de 

invoering van andere schooltijden. Er heeft daarna een raadpleging plaats gevonden. De 

keuze was: de schooltijden laten zoals het nu is of vijf dagen van 8.45 uur tot 14.15 uur naar 

school.  

Het resultaat van de raadpleging onder de ouders/verzorgers: 

Meidoornschool: 

• 34 ‘laten zoals het nu is’, 38 ‘vijf gelijke dagen’, totaal aantal reacties: 72 

De Baldakijn: 

• 99 ‘laten zoals het nu is’, 82 ‘vijf gelijke dagen’, totaal aantal reacties: 181 

Er gaan ongeveer 135 leerlingen naar de Meidoornschool en 228 leerlingen naar De 

Baldakijn. 

Wij, directie van de Meidoornschool en van De Baldakijn, willen een zorgvuldig afgewogen 

voorstel kunnen maken voor de MR. Het is om die reden dat er ook een raadpleging wordt 

gedaan onder de teamleden van beide scholen. We hopen rond 1 februari 2023 een goed 

onderbouwd voorstel te kunnen doen aan de MR. 

 

KERSTVIERING 
Gelukkig is het dit jaar weer mogelijk om op vrijdag 23 december de kerst te vieren in de 

Poststraatkerk. Alle ouders zijn dan welkom. Een uitnodiging hiervoor volgt nog. De 

leerlingen zijn om 12.00 u. vrij en kunnen dan opgehaald worden of meegenomen worden 

vanaf de kerk. Daar zullen ook de leerlingen, die met de taxi’s gaan, opgehaald worden.  

De viering begint om 10.45 uur en duurt tot ongeveer 11.45 uur.  De deur is om 10.30 uur 

open.  

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 

Groep A en B  
Het is een en al gezelligheid in onze groepen. Sinterklaas was op  

school. We hebben allemaal een prachtig cadeau gekozen uit de  

pakjeskamer. Nu werken we over Kerst. Geniet van alle foto's op Parro. 
 

Groep 3a 

De afgelopen weken is de klas veranderd in mooie kerstsferen, de haard en de lichtjes 

branden wanneer de kinderen binnen komen tijdens de inloop. En fijne en gezellige sfeer 

hangt er in de groep. De laatste dagen was Juf Jose ziek, gelukkig was Juf Els bereid om  

de groep te draaien samen met Juf Sandra. Zij hebben met de klas de kerstboom mooi 

versierd en een kerstwerkje geknutseld. We ronden deze week kern 4 af en starten 

binnenkort met de letters en woorden van kern 5. Met rekenen leren wij de rekensymbolen 

=/- en = en leren wij rekenverhaaltjes te bedenken bij een som. Ook maken wij veel muziek, 

met de boombackers of de belletjes spelen wij ‘Jingle Bells’en 'We wish you a merry 

Christmas’ Erg knap en onwijs leuk om te doen.  

Voor nu wensen wij iedereen alvast fijne feestdagen en een prettige kerstvakantie toe. 

 

Groep 3b/4a 
Wat is deze decembermaand toch een gezellige maand! Vorige week maandag hebben 

we Sinterklaas en zijn pieten weer op bezoek gehad. Wat een gezellige, leuke dag was dit! 

Samen op bezoek bij sinterklaas, samen spelletjes spelen en natuurlijk een eigen cadeautje 

uitkiezen in de pakjeskamer. Inmiddels staat de kerstboom weer en hebben we de klas 

weer sfeervol ingericht. We knutselen een kerstkrans, kerstboom en meer en volgende 

week gaan we ook nog timmeren. We hebben kern 4 inmiddels afgerond en we oefenen 

dagelijks met het vlot lezen van drieletterwoorden. Met spelling oefenen we inmiddels al 

woorden schrijven van vier letters! Met rekenen leren we de halve en hele uren aflezen op 

een klok en oefenen we verder met het splitsen en maken van sommen t/m 10. Kortom: we 

zitten niet stil! We hopen samen met u volgende week het kerstfeest te vieren en wensen u 

allen alvast een fijne kerstvakantie toe.  

 



Groep 4b, 4c en 5a 
Door ziekte geen kopij. 

 

Groep 5b 
Het thema sinterklaas hebben we afgesloten waardoor we nu zijn begonnen met het 

thema kerst/winter. De kinderen werken tijdens de inloop met werkbladen die te maken 

hebben met het thema kerst/winter. De kinderen zijn met behulp van deze werkbladen 

bezig met rekenen/taal in combinatie met een thema, in dit geval dus kerst/winter. Wij als 

leerkrachten leggen de werkbladen elke ochtend neer zodat ieder kind op zijn of haar 

eigen niveau bezig kan met taal/rekenen.  

Afgelopen maandag hebben we de kerstboom weer in de klas gekregen. We hebben 

hem samen versierd en ook in de klas zelf hebben we verschillende lampjes opgehangen 

om de klas in een gezellige kerstsfeer te krijgen. Daarnaast zijn we druk aan het knutselen 

met het thema kerst en ook deze werkjes zorgen ervoor dat de klas steeds meer in de 

kerstsfeer komt.  

Tijdens het niveau werken blijven we oefenen op ons eigen niveau met rekenen en taal. 

Spelling doen we in onze eigen groep en we zien als juffen een mooie groei bij de kinderen. 

We merken dat de kinderen en de juffen steeds meer aan elkaar gewend raken waardoor 

we steeds beter kunnen samenwerken in groep 5B. Het samenwerken blijven we oefenen 

met behulp van opdrachten en het spelen van spelletjes in kleine groepen. 

Op dinsdag 20 december gaan de kinderen van groep 5B kerstkoekjes bakken. Hebben 

jullie nog leuke vormpjes voor koekjes dan mogen deze natuurlijk mee! Wilt u hierop de 

naam van uw kind noteren zodat de juffen ook weten van wie welke spullen zijn?  

Om ervoor te zorgen dat de kinderen op donderdag 22 december een mooi versierde 

tafel hebben, tijdens het kerstdiner, willen we graag een potje versieren. Willen jullie de 

kinderen een potje meegeven met naam erop, dan kunnen we dinsdag 20 december een 

potje versieren.  

 

Groep 5c/6a 
Het is nog niet zo lang geleden dat er een nieuwsbrief gemaakt is, maar toch hebben we 

de nodige dingen gedaan! We hebben met elkaar Sinterklaas gevierd. We hebben met 

elkaar een lekkere macaronischotel gemaakt. Ook hebben alle leerlingen zelf een nieuwe 

plek uitgezocht in onze klas. Daardoor hebben sommige leerlingen een nieuwe buurman  

of buurvrouw. Deze week hebben we de kerstboom in de klas gezet en hebben we de klas 

gezellig gemaakt met allerlei lampjes en versiering. Zie hieronder wat foto's.  

Verder zijn we begonnen aan een groot gezamenlijk project. Namelijk een diamond 

painting van de kerstman. Verder hebben we afgelopen maandag bezoek gehad van  

FC Groningen. We kregen tijdens de gymles les in balcontrole. Aan het eind van de les 

kreeg iedereen een tasje mee met materiaal van FC Groningen en de school kreeg twee 

mooie nieuwe ballen!  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groep 6b  
Wat kunnen we weer mooi genieten van deze gezellige tijd. Sinterklaas hebben we dit jaar 

anders gevierd dat de kinderen gewend waren. Dit keer hebben ze allemaal een surprise 

gemaakt en er een mooi gedicht bij bedacht. Er waren zeer mooie creaties bij. Het was 

gezellig om met de klas te doen. We hadden afgesproken dat je eerst een 6 met de 

dobbelsteen moest gooien om een surprise van een iemand uit te kiezen en te geven. 

Iedereen moest zijn of haar eigen gedicht even voorlezen. Nu zijn we alweer druk bezig 

met de kerst. Gezellig met elkaar zingen en genieten. We zijn ons druk aan het 

voorbereiden op de kerstviering in de Poststraatkerk. We hopen dat u ook komt kijken!  De 

boom is inmiddels versierd en ook de klas is gezellig gemaakt met mooie kerstspullen. We 

hebben al een kerstman gemaakt en al een kerstboom getekend. Dat laatste was toch 

best wel lastig om zelf te tekenen. Komende donderdag gaan we gezellig aan de 

kerstmaaltijd beginnen. We doen onze mooiste 'kerstige’ kleding natuurlijk aan en dan 

heerlijk gezellig genieten van elkaar en met elkaar! Juf Trijnie, juf Aly en juf Hannah wensen 

jullie alvast een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar ! 

 

Groep 6c   

Het jaar loopt ten einde en na een mooi Sint-Maarten hebben we ons voorbereid op 

Sinterklaas. De Sint kwam aan in een vrachtwagen en werd door de kinderen ontvangen 

op het plein. Daarna hebben we het samen in de klas gevierd. Helaas is Sinterklaas niet 

even bij ons langsgekomen, hij had het erg druk hoorden wij. Toen de Sint de school in ging, 

hebben we de surprises uitgepakt en de gedichten voorgelezen. Ik ben ontzettend trots op 

de mooie surprises en gedichten die er zijn gemaakt! Verder hebben we nog allerlei leuke 

Sinterklaasactiviteiten gedaan waaronder een mooie Sinterklaasbingo gespeeld! Het was 

een heel mooi Sinterklaasfeest, waar we met plezier aan terug kunnen denken! 

Voor de kerstviering zijn we druk aan het oefenen met het liedje Keestfeest. De kinderen 

doen erg hun best! We hebben samen met groep 6b geoefend. Heel er mooi om te zien! 

We hopen dat u allen kunt komen om ons optreden te bekijken tijdens de kerstviering in de 

kerk. We hebben deze week kniepertjes gebakken met de kinderen, wat hebben we 

genoten en lekker smult van de zelfgemaakte kniepertjes.  

 

Groep 7a 
Koud, koud, koud. Ik kan me niet herinneren wanneer 

het voor het laatst in december al zo vroeg koud was. 

Op de een of andere manier doet me dat denken aan 

vroeger, een witte kerst. Met lampjes en een kerstboom, 

schaatsen en warme chocolademelk voor de kachel. 

Maar volgens mij ziet het er niet naar uit dat de kou blijft. 

Gelukkig hebben we de lampjes en de kerstboom nog 

wel. Dan is het in ieder geval gezellig. Daarnaast vieren 

we samen kerst in de kerk, met of zonder sneeuw. Het 

verhaal over de geboorte van Jezus, want daar draait 

kerst echt om. In de klas oefenen we alvast een lied voor 

de kerstviering en maken we het gezellig. Alsof we nog 

niet genoeg drukte en gezelligheid hebben gehad met 

Sinterklaas. O ja, Sinterklaas, je zou het zo weer 

vergeten.. dat was ook nog. Met surprises en gedichtjes, 

pepernoten en chocoladeletters. Nou goed, nog even 

door met de gezelligheid en dan begint het nieuwe jaar 

alweer. Misschien ligt het wel aan mij, maar voor mijn  

gevoel is de eerste periode omgevlogen. Ik zeg het wel eens in de klas, maar de kinderen 

beamen dat meestal niet. Hooguit een ‘hmm’. Ik kan me vaag herinneren dat, toen ik klein 

was, alles ook veel langer duurde. Misschien ligt het wel aan de leeftijd. Dan zullen ze het 

ooit vast met me eens zijn. We zullen het zien. Alvast een fijne kerst gewenst! 

 

  



Groep 7b 
Buiten vriest het, maar binnen is het gezellig en warm. De klas is in kerstsfeer, kerstkoekjes zijn 

gebakken en we hebben kerststukjes gemaakt. Maar eerder deze maand hadden we 

natuurlijk eerst ons Sinterklaasfeest met surprises. De leerlingen hadden er ontzettend veel 

werk van gemaakt. Echt geweldig! Ook hebben we heel leuke gedichten gehoord. Nog 

een weekje, dan hebben we op donderdag een heerlijke kerstlunch, gaan we vrijdag naar 

het kerstverhaal luisteren in de kerk en dan is het kerstvakantie. Het kerstkoor is al aan het 

oefenen en ook in de groep wordt geoefend voor het lied wat wij gaan zingen in de 

Poststraatkerk. Komen jullie ook kijken en luisteren?  

 

Groep 7c/8a 
Het jaar zit er alweer bijna op, de decembermaand gaat verschrikkelijk snel voorbij. We 

hebben gezellig Sinterklaas gevierd in de klas (wat waren er mooie grote surprises en 

gedichten gemaakt!) en we zijn ons aan het voorbereiden op de Kerstviering in de kerk. 

Tussendoor hebben we nog een clinic van FC Groningen gehad en heeft de groep heerlijk 

gebakken met juf Margriet. Ook hebben we een ‘voetbal-experiment’ met juf Trijnie 

gedaan, helaas is het mislukt. Helaas betekent de Kerstvakantie ook dat onze (stage)juf 

Nienke ons gaat verlaten, na de vakantie gaat juf Nienke verder studeren aan de PABO.  

Juf Nienke (en ook meester Jesper) wensen iedereen een fijne Kerst en alvast een gelukkig 

2023! 

 

Groep 8b 
Sinterklaas was in het land en voor iedereen had hij iets meegenomen. Van surprise tot 

gedicht, daar zijn we de dag goed mee doorgekomen. In de parro app staan ook foto's 

van alle prachtige surprises, dank voor het vele werk. De viering was geslaagd en iedereen 

was tevreden. Nu gaan we op naar kerst. De eerste knutselwerken zijn al klaar. De 

kerstboom staat en de klas is versierd. Leg de kerstige kleren alvast maar klaar, want 

donderdag 22 december kan dit aan. Voor een feestelijke viering in de groep. Voor de 

kerstviering in de kerk oefenen we het lied van Susan en Freek ‘Kwijt'. Deze week was er 

nog iets heel bijzonders, de leerlingen hebben bij gym een clinic gehad van FC Groningen. 

Bijna iedereen was hier enthousiast over.  

 

Groep 8c 
Zo gaan we met elkaar alweer richting de kerstdagen en de  

kerstviering. Sinterklaas is geweest en weer vertrokken richting  

Spanje. We kijken terug op een geslaagd en gezellig  

Sinterklaasfeest, met mooie surprises en passende gedichten.  

Top gedaan met elkaar. Ook hebben we in de tussentijd onze  

voorleeswedstrijd gehouden met de groepen 8b en 8c. Na  

een spannende voorronde en spannende finale hebben we  

Marco Mulders gekroond tot voorleeskampioen van  

De Baldakijn. De finale hebben we kunnen organiseren met  

de leerlingen van groep 7c/8a en meester Jesper. Dank voor  

jullie luisterend oor en tips en tops. Marco gaat door naar de  

lokale vervolgronde. Deze wordt georganiseerd door de  

bibliotheek in Stadskanaal. Marco zet hem op. 

 

 


